
AMPA Escola L’Avet 

 

 

Benvolgudes famílies,  

En breu començarem un nou curs escolar. Des de l’AMPA de l’Escola l’Avet ens posem en contacte amb totes les famílies per 
tal d’informar-vos de totes les tasques que desenvolupem. L’AMPA de l’Escola l’Avet és l’associació formada per les mares i 
pares dels alumnes de l’escola que voluntàriament ho desitgen. Qualsevol mare o pare dels alumnes de l’escola poden formar 
part de l’AMPA. Cal abonar una quota de 5€ per família.  

L’AMPA es dinamitza des de la Junta. La Junta és l’òrgan que marca la línia d’actuacions que es duran a terme en el transcurs 
de cada any escolar. Està composada per la presidència, la vicepresidència, la secretaria, la tresoreria i per les comissions de 
treball. A més a més, hi ha també vocalies sense càrrec que en formen part. La Junta es renova a l’Assemblea de famílies 
sòcies a principi de curs.  

A totes les famílies que vulgueu formar part de l’AMPA i gaudir de totes les activitats, la socialització de llibres i accions que 
s’hi organitzen, heu de retornar aquest imprès degudament emplenat a l’escola i l’ingrés fet abans del dia 15 de setembre.   

Si esteu interessats/des a formar part d’alguna comissió marqueu amb una creu el requadre.  

 Comissió de socialització de llibres. S’encarrega de la socialització de llibres per tal que siguin reutilitzables cada 
curs.  Realitzada amb èxit els últims anys i amb més d’un 90% de participació. 

 Comissió fora escola. S’encarrega d’organitzar algunes activitats extraescolars. 

 Comissió solidària. S’encarrega de la xocolatada per la Marató, organitza el recapte d’aliments i la reutilització de 
pitets, xandalls, bates, material esportiu i de natació. 

 Comissió d’Informació. Gestiona el blog de l’AMPA (ampaavet.wordpress.com)  

 Comissió de formació de mares i pares. Gestiona juntament amb l’escola la formació de famílies a l’escola i informa 
d’activitats i xerrades externes que es consideren d’interès educatiu. 

 Comissió del cros escolar. Dinamitza la participació dels infants al cros escolar, organitzat pel Consell Esportiu del 
Vallès Occidental i que es fa cada any a les pistes de Can Jofresa. 

 

QUOTES 

AMPA:  

 Totes les famílies que vulgueu ser sòcies de l’AMPA heu d’abonar una quota de 5€. Es tracta d’una quota per família i 
any. 

SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES:  

 Totes les famílies que vulgueu socialitzar els llibres dels vostres fills i filles heu de fer un ingrés de 10€ per fill/a que 
socialitzi els llibres. 

 Cal recordar que la socialització dels llibres s’inicia a 1r de Primària fins a 6è. 

 Per a la socialització dels llibres CAL SER FAMÍLIA SÒCIA DE L’AMPA. 

 

Compte corrent (IBAN):   AMPA Escola l'Avet -  ES10 0081 0263 1600 0126 2837 (Banc Sabadell). 

Important: En fer l'ingrés o la transferència és molt important posar com a referència els cognoms dels vostres 
infants, el curs i si és quota de  l’AMPA o quota de l’AMPA + SOCIALITZACIÓ. 

 

Per a més informació, qualsevol dubte o suggeriment podeu escriure a:  ampa@escolalavet.net 

 

 

Atentament, 

Junta de l’AMPA de l’Escola l’Avet 
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AMPA Escola L’Avet 

FITXA D’INSCRIPCIÓ AMPA DE L’ESCOLA L’AVET 

Família: _____________________________ 

Nom del pare: _______________________ Tel. contacte:  ____________ Mail: _________________________ 

Nom de la mare: _______________________ Tel. contacte:  ____________ Mail: _________________________ 

Nom dels fills/es: _______________________ Curs: _______  Data de naixement: _____________________ 

  _______________________ Curs: _______  Data de naixement: _____________________ 

  _______________________ Curs: _______  Data de naixement: _____________________ 

  _______________________ Curs: _______  Data de naixement: _____________________ 

 

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades us informem que les dades que ens heu facilitat seran incloses en la 
nostra base de dades i només s'utilitzaran en l'àmbit de la nostra associació. 

Lloc i data: 

Signatura del pare, mare o tutor legal: 

 

 

 

 

 

NORMATIVA PROTECCIÓ DE DADES 

Per tal de complir amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 

d'abril de 2016) i disposar com a entitat de la informació i les dades necessàries sobre els nostres associats us sol·licitem les 
vostres dades.   

Família (nom i cognoms de l’alumne/a): ________________________________________________________________ 

Autoritzo: 

1. Que la imatge del/s meu/s fill/s o filla/es pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats organitzades per 
l’AMPA publicades en: 

- Blogs i espais web de l’AMPA:      Sí  No 

- Revistes o publicacions editades per l’AMPA:    Sí  No 

2. Que el material elaborat pel/s meu/s fill/s o filla/es pugui ser publicat en els espais de comunicació (blogs, espais web, 
revistes, publicacions,...) de l’AMPA. 

         Sí  No 

3. Que en aquests espais de comunicació de l’AMPA hi constin les inicials del/s meu/s fill/s o filla/es. 

         Sí  No 

 

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades us informem que les dades que ens heu facilitat seran incloses en la 
nostra base de dades i només s'utilitzaran en l'àmbit de la nostra associació. 

Lloc i data: 

Signatura del pare, mare o tutor legal: 

 


